
                                            

  

 
Technické, fakturační a přepravní podmínky Wood & Paper 

součást kupní smlouvy na kulaté dříví III. Q 2018 MTP Friesau 
1) Specifické požadavky: 

a. kvalitativní požadavky podle „Německých uzancí v obchodu s dřívím“. 

• čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená, bez zabarvení. V případě znečištění řezné plochy (čep, čelo) písek, bláto 
bude taková hmota přejímána v kvalitě D (všechny sortimenty) 

b. průmyslové výřezy jehličnaté SMRK 

• pouze výřezy 4m, 5m minimální čep 12 cm+ na tenčím konci bez kůry 
• max. tloušťka čela je 55 cm b.k.  
•  

c. průmyslové výřezy jehličnaté BOROVICE/MODŘÍN 

• pouze výřezy 4m, 5m minimální čep 13 cm+ na tenčím konci bez kůry 
• max. tloušťka čela je 55 cm b.k.  

   
d. průmyslové výřezy jehličnaté JEDLE – budou fakturovány se srážkou 10EUR/m3 nebo 270CZK/m3 z platné cenové matice smrku, pokud 

smlouva nestanoví jinak 

e. Srážky:   
- Přesílená hmota (ÜS) 55cm+ b.k. na čele -   bude fakturována za jednotnou cenu 24 EUR/m3 nebo 750 CZK/m3 fco OM, 

pokud smlouva nestanoví jinak 

- Dříví s obsahem kovu = cena vlákniny dle cenové matice 
- Špinavé dříví bude přejímáno v kvalitě D 
-Příměs smrku a jedle v ucelené dodávce borovice/modřínu bude fakturována za ceny D dle cenové matice borovice. 
-Příměs borovice a modřínu v ucelené dodávce smrku nebo jedle bude fakturována za cenu vlákniny. 
 

Nadměrek u všech sortimentů je 10cm. (4,10m nebo 5,1m)  
 

2) Elektronická přejímka  
3D elektronické měření výřezů bez kůry. Při přejímce dodávek výřezů  se u přejímky posuzuje kvalita a měří středový průměr. Čela musí být rovně 

sříznutá a čistá. Z dříví je nutno odstranit plastové štítky, výřezy s plastovým štítkem nebudou převzaty. V ceníku neuvedené dřeviny, dříví neodpovídající 
technickým parametrům MTP a dřevo s kameny na čele budou převzaty jako nevyžádaný sortiment za cenu vlákniny. Při nakládce se nesmí používat hřeby 
ani jiné kovové předměty. Dráty lze použít jen výjimečně, zejména k provázání klanic. Dodávka je splněna přejímkou u konečného příjemce. Konečný 
příjemce umožní prodávajícímu účast na přejímce dodávané kulatiny, je potřebná tel./e-mail. žádost – Jan Matouš – +420 602 108 327/ jan.matous@wood-
paper.cz 

 
3) Fakturace a platební podmínky: 

Při fakturaci platí přejímka odběratele, která je prováděna podle německých předpisů. DUZP  je den přejímky dříví u odběratele. Povinnost 
prodávajícího odevzdat dříví je splněna v okamžiku ukončení přejímky dříví v místě plnění – tj. v areálu MTP - Friesau osobou provádějící přejímku. 
Vlastnické právo na kupujícího přechází převzetím zboží odběratelem prostřednictví ukončené elektronické přejímky v závodě MTP Friesau. Fakturace 
probíhá následovně: do 14ti kalendářních dnů od DUZP vystaví kupující (odběratel) na základě přejímky konečného příjemce jménem prodávajícího 
fakturu (daňový doklad) a jeho kopii zašle prodávajícímu. Kupující (odběratel) má povinnost vystavit a odeslat samofakturu (daňový doklad) do 14ti 
kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pro účely vystavování faktur se sjednává samostatná fakturační řada. Číslo samofaktury, 

kterou vystavuje WOOD & PAPER a.s., je evidenčním číslem dokladu, které vstupuje do kontrolního hlášení zasílané na finanční úřad. Splatnost 
faktury je 40 dní od data vystavení faktury, nebo 21dní za podmínky 2% skonta. Smlouva může stanovit i jinou dobu splatnosti. Úhrady faktur budou 
prováděny hromadnými platbami vždy 5., 10., 15., 20., 25., 30. nebo 31. daného měsíce.   
Kupující vyhotoví jedenkrát měsíčně seznam vystavených faktur za uplynulý měsíc, který prodávající odsouhlasí a neprodleně odešle zpět kupujícímu. 

Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že faktury či jiné daňové doklady budou zasílány v elektronické podobě elektronickou poštou (emailem) na 
ujednanou adresu……………………………….(.uveďte prosím e mailovou adresu pro elektronickou fakturaci)  a to opatřené zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s tím, že faktura je považována za doručenou druhému účastníkovi dnem, kdy ji první účastník odešle 
v elektronické podobě na uvedenou emailovou adresu druhého účastníka. Faktury v papírové podobě nebudou zasílány. Spol. Wood & Paper a.s. má právo 
kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu namísto daňového dokladu v elektronické podobě zaslat doklad v  podobě listinné. 
V případě vyplácení kvartálního, ročního nebo mimořádného bonusu se tento bude vztahovat pouze na objem dříví bez vlákninového dříví a dříví se 
železem. 

Je-li prodávající plátce daně z přidané hodnoty (DPH), je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn také v případě, že kupující plní na účet 
zveřejněný podle ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH). Je-li prodávající plátce DPH, 
je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu v jeho části odpovídající DPH splněn také v případě, že kupující uhradí za prodávajícího DPH v souladu s ust. § 
109a zákona o DPH na účet příslušného správce daně prodávajícího. Stane-li se kupující ručitelem podle ust. § 109 zákona o DPH, je závazek kupujícího 
zaplatit kupní cenu v jeho části odpovídající DPH splněn také v případě, že kupující tuto část uhradí na účet příslušného správce daně prodávajícího. 
 

4) Přeprava  po železnici: 
Pro přepravu předmětu smlouvy konanou po železnici je závazný Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo a.s., vyhlášený společností ČD 

Cargo a.s., IČ  281 96 678, se sídlem Jankovcova 1569/2c , 170 00 Praha 7,  (dále jen "TVZ"), aktuálně platný ke dni uskutečnění přepravy.  Aktuální 
znění TVZ je přístupné na internetových stránkách společnosti ČD Cargo a.s. (link www.cd.cargo.cz v záložce "Zákaznická podpora - tarify - vnitrostátní 
tarify"). Smluvní strany prohlašují, že před podpisem kupní smlouvy se s aktuálním zněním TVZ seznámily, s jeho obsahem souhlasí a zároveň se zavazují 
v případě změn TVZ se s novým zněním seznámit a toto znění dodržovat. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD Cargo a.s., která je dopravcem 
předmětu smlouvy, je oprávněna požadovat přepravné za uskutečněnou přepravu předmětu smlouvy ve výši dovozného, poplatků doplňujících dle 
aktuálního TVZ a částek stanovených dle aktuálního TVZ. S ohledem na uvedené jsou smluvní strany povinny dodržovat pravidla pro přepravu předmětu 
smlouvy po železnici stanovená v TVZ tak, aby nedocházelo k navyšování přepravného, v opačném případě je smluvní strana, která navýšení přepravného 
porušením pravidel pro přepravu dle TVZ zapříčinila, povinna uhradit takto vzniklé vícenáklady. 
 

 

 

 



                                            

  

 

 

Minimální vytížení železničních vagonů  

 

(české) vagóny Rs a Ea(s), Res,EANOS   Klanicové speciály   

SM 4 a 5 m 40  m3 / vagón  RS, EAS RNOOS 72 m3 / vagón 

   SNPS 65 m3 / vagón 
SM 4 a 5 m EANOS 44 m3 / vagón EANOS LAAP(r)S 47 m3 / vagón 
Srážka za nedoložení vagonu: 410 Kč/m3 ROOS 50 m3 / vagón 

      

Do vagonů typu ROOS doporučujeme ložit 2x hráň 5m a 2x 4m a ložit pouze do výšky klanic, jinak hrozí přetížení vagonu a 
jeho zadržení na hranici!!!  
Vagony EANOS doporučujeme ložit hráněmi 4-5-5 anebo 4-4-5, jinak hrozí sankce za nedoložení!!! 

 
U železničních dodávek na  dodací paritě FCA vagon ,  kupující hradí pouze dovozné  z  železniční odesílací stanice prodávajícího, ostatní náklady   

nese  prodávající dle podmínek v TVZ.  Prodávající  před realizací plnění kupní smlouvy je povinen  informovat a  zaslat  kupujícímu seznam odesílacích  
železničních stanic, ze kterých bude realizovat smluvní  vagónové dodávky ,  ( WOOD&PAPER - M. Cechová  tel. 546418211 ,  e-mail adresa:  
logistika@wood-paper.cz .  dle TVZ na  nákladní list pro mezinárodní  přepravu (dále jen NL Prodávající je povinen vyplnit nákladní list  CIM (NL)  dle 
příslušného vzoru uvedeného na internetových stránkách společnosti WOOD & PAPER  a.s.  v souladu s podmínkami  kupní smlouvy  a zároveň v souladu 
s podmínkami dle TVZ.Prodávající je povinen ložit dříví do řádně vyčištěných dopravních prostředků. Prodávající je povinen nakládat předmět smlouvy 
do vagónů do jejich předepsané max. únosnosti uvedené na vagonu dle typu vagónu a železniční tratě v místě nakládky. Bude-li dopravcem kontrolním 
vážením smluvní dodávky zjištěno, že skutečná hmotnost zboží ve vagóně je vyšší než předepsaná a povolená max. únosnost vagónu, mohou být 
prodávajícímu přeúčtovány všechny vícenáklady s tím spojené. Prodávající bere na vědomí, že dopravce ČD Cargo a.s. vyhlašuje od 1.1.2014 ve 
vytipovaných železničních stanicích „Zvláštní přepravní podmínky“(dále ZPP)  , na základě kterých je stanoven minimální počet vozů podaných k přepravě 
k jedné obsluze stanice a výše poplatku doplňujícího (PD)  ke každému vozu uvedenému v nákladním listu (kč/vůz) v případě nesplnění minimálního počtů 
vozů. Prodávající se dohodl s kupujícím, že přebírá odpovědnost, hradí tyto PD a souhlasí s přeúčtováním ze strany prodávajícího v případě nesplnění 
stanovených podmínek.  ZPP včetně přílohy s vytipovanými stanicemi jsou na webových  stránkách kupujícího (  www.wood-paper.cz) . 
Prodávající bude přednostně odesílat dříví ve skupinách minimálně 3 vagónů zapsaných do jednoho NL, včetně dodávek s různým sortimentem na každém 
vagónu přičemž míchání sortimentů v jednom vagonu je povoleno za podmínky (1 hráň pouze 1 sortiment, dodací list zvlášť ke každému sortimentu)  
Pokud bude  smluvní dodávka ze strany konečného  příjemce odmítnuta potom prodávající se zavazuje  uhradit všechny přepravní náklady s tím spojené. 

(např.  vrácení, přesměrování dodavky).   
5) Přeprava po silnici : 

Ložení a přeprava je dovolena pouze do silničních nákladních prostředků a návěsů se speciální konstrukcí určenou pro přepravu kmenového dříví 
schváleného typu dle silničních předpisů a platných podmínek pro nákladní dopravu (zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích.  
Dopravce je povinen ložit náklad pouze za přítomnosti určené osoby dodavatele dříví (např. pracovník na pozici lesník, expedient) Dopravce je povinen 
převzít k nákladu všechny doklady od dodavatele zboží zejména dodací list.  Dopravce je povinen ke každé dodávce vyplnit nákladní list CMR (v kolonce 
č. 4 uvedené odvozní místo dodavatele a v kolonce č.5 číslo kupní smlouvy dodavatele) a tento  potvrzený dodavatelem předat v jeho nezměněné formě 
na přejímce dříví  finálnímu odběrateli a to  i v případech překládky dříví. Dopravce souhlasí, s tím že pokud nepředá příslušné a správně vyplněné doklady 
u vykládky, nemusí být tato dodávka považována za smluvní přepravu a dopravci nevznikne právo na úhradu ceny přepravného. 
Každý dopravce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy o provozu na veřejných a účelových komunikacích v souladu se zákonem č. 
361/2000 Sb dále zákon č. 307/1999 Sb o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve znění pozdějších předpisů. Dopravce se 
zavazuje zajistit pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností platné po celou dobu platnosti této smlouvy. Výše pojištění vzhledem 
k jedné škodní události musí odpovídat minimálně částce 50.000,- Kč. 
Pro všechny dopravce platí povinnost dodržování vnitřních předpisů finálního odběratele jeho zaměstnanci a všemi jeho obchodními partnery. Pro případ 
porušení těchto povinností se dopravce zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši až 15 000,- Kč za každý jednotlivý případ zjištění porušení 
povinností z těchto předpisů a tohoto ujednání vyplývajících, bez dotčení práva na náhradu škody. Zboží musí být  přepravováno  s odbornou péčí a ve 
smluvené lhůtě.  Dopravce nese odpovědnost za ztrátu a škodu na přepravovaném zboží, jež vznikla po jejím převzetí od dodavatele až do jejího vydání 
finálnímu odběrateli nebo nedodržením smluvních podmínek. Pro případ vzniku škody na zásilce platí obdobně ustanovení § 622 a násl. zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost dopravce – dodržovat  maximální přípustný náklad naložený na dopravním 
prostředku dopravce.  

6) Certifikace  

Prohlášení PEFC k dřevní surovině: a)Podle nejlepšího svědomí udržujeme v aktuálním stavu informace o přesném vymezení konkrétního území, ze 
kterého surovina pochází, o seznamu dřevin dodávaných z daného území a přiměřené důkazy k ověření, že zdroje dodávek jsou z vymezeného území a 
dřevin. b) Dřevina obsažená v surovině / výrobku není známá jako druh s převahou činností obsažených pod pojmem kontroverzní zdroje. c) Známe 
dřeviny i původ (stát / region), z nichž se dodávka sestává, a toto identifikujeme na průvodní dokumentaci. d)Vlastníme spolehlivé důkazy o shodě s 
požadavky na legálnost ve vazbě na státní správu včetně schváleného povolení k těžbě nebo jsme součástí lesního hospodářského plánu, a vůči státním 
orgánům existuje stav absence jakékoliv neshody. e) Pokud budou dodávky pokládány s „VÝZNAMNÝM RIZIKEM“, zabezpečíme potřebné informace 
k identifikaci jednotky obhospodařování lesů, ze které surovina pochází a celého dodavatelského řetězce, který se vztahuje na takovouto dodávku. f)V 
případě, že budou dodávky pokládány s „VÝZNAMNÝM RIZIKEM“, umožníme odběrateli provést kontrolu činnosti druhou nebo třetí stranou, jakož i 
činnosti předchozích dodavatelů v řetězci. Smluvní strany se dohodly, že prodávající, který obdržel v rámci pravidel PEFC právoplatnou certifikaci 
spotřebitelského řetězce CoC, certifikát lesního hospodářství nebo osvědčení o regionální nebo skupinové certifikaci lesů, neprodleně zašle kupujícímu 
kopii certifikátu. Prodávající se zároveň zavazuje oznámit kupujícímu % PEFC certifikovaného dříví pro daný měsíc či období, a to předem, nejpozději 
do 5. dne v měsíci nebo období pro které je dané procento v platnosti. Procento certifikovaného dříví sdělí prodávající písemně formou čestného prohlášení 
faxem (č.f. 546418214), e-mailem (radka.zakova@wood-paper.cz), nebo poštou na adresu kupujícího. EUTR: Prodávající dále prohlašuje, že je v souladu 
s novou směrnicí EU 995/2010 o umisťování dřeva a dřevařských výrobků na trh. Prodávající podle nejlepšího vědomí podpisem této kupní smlouvy 

prohlašuje, že dříví, které je předmětem této smlouvy nepochází z kontroverzních zdrojů.  

 

 

 

 

 

 



                                            

  

 

7) Obchodní tajemství 
Smluvní strany jsou zajedno, že ujednání o rozsahu plnění, ceně jednotlivých sortimentů a členění sortimentu a množství dle sortimentu, obsažená v této 
smlouvě jsou skutečnostmi, které přímo a bezprostředně souvisí s obchodními závody provozovanými stranami této smlouvy a současně jsou konkurenčně 
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné a představují proto obchodní tajemství obou smluvních stran ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku. WOOD & PAPER a.s. dále označuje za své obchodní tajemství také identifikaci obchodních partnerů. Smluvní strany 
se proto zavazují zajišťovat odpovídajícím způsobem utajení obchodního tajemství, konkrétně se zavazují utajit uvedené údaje tak, aby si tyto skutečnosti 
charakter obchodního tajemství zachovaly. Smluvní strana, která bude smlouvu uveřejňovat, před uveřejněním smlouvy či jejím jiným poskytnutím dle 
platných právních předpisů vyznačí a neposkytne shora uvedené obchodní tajemství.  
Tuto smlouvu zašle správci registru smluv smluvní strana – prodávající. 
Předpokládaná hodnota předmětu smlouvy činí ………. Kč. 

8) Závěrečná ustanovení 
Při úplném nebo částečném zastavení provozu pily v místě plnění způsobené vyšší mocí nebo požárem, je kupující oprávněn jednostranně odstoupit od 
kupní smlouvy, nedojde-li k jiné dohodě prodávajícího a kupujícího. V případě nepříznivých klimatických podmínek a následných rozsáhlých kalamit 
(např. větrných, sněhových) nebo při jiných podstatných změnách na trzích řeziva a kulatin a konečně též v případě omezení výroby v závodě MTB 
vzhledem ke zhoršené situaci na trhu s řezivem, není kupující povinen odebrat nasmlouvané množství dříví a je oprávněn vyzvat prodávajícího k jednání 
o změně kupní smlouvy. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o množství a ceně dříví formou uzavření dodatku ke kupní smlouvě, má kupující nebo 
prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Prodávající vrátí kupujícímu potvrzenou kupní smlouvu 
do 14-ti dnů od obdržení. 
 Tyto technické, fakturační a přepravní podmínky platí pro 3.Q 2018.  


